
Bismillah..
Salah satu kitab tentang kaidah kaidah bahasa arab ada yang mengelompokan huruf menjadi huruf 
'aamilah.. (الحروف العاملة)

كحروف الجر و حروف الجازمة و الناصبة, هي ما يحدث إعرابا أي تغيرا في آخر الكالمات: الحروف العاملة    
ر في الفعال و السماء و الحرف ص( 88: الميس0

 "..huruf huruf 'aamilah adalah huruf huruf yang mengakibatkan terjadinya i'rob 
(perubahan) yaitu berubahnya akhir dari suatu kata; seperti huruf huruf jarr, huruf  
huruf jaazimah, dan huruf huruf naashibah.." (Muyassar fiil af'aal wal asmaa' wal 
ahroof hal 88)

 

1. Huruf Jar (حروف الجر)
[Hanya Masuk Pada ISIM MU'ROB]

menyebabkan Isim setelah nya memiliki kedudukan MAJRUR.. (Umumnya berharokat kasroh) Huruf  
hurufnya adalah : 

!!perhatikan isim setelah huruf Jar yang menjadi MAJRUR!!

Contoh Huruf No.

Aku keluar dari rumah ت2  ر6ج4 ز
ل
ِ م
نخ6 ن� ال�م� Dari م
ن�  1

Aku akan pergi ke masjid ه6ب2  أ6ذ4 ج
د إ
ل�ىس6 ال�م�س� Ke إ
ل�ى 2

Hadits ini diriwayatkan dari Aisyah و:ي6  ي4ث2 ر2 د: ا ال4ح6 ذ6 ة ع�نه6 ائ
ش� ع� Dari ن� ع� 3

Buku itu beradadi atas meja ل�ىا6ل4ك:ت6ا2ب  ت�ب ع� ال�م�ك�  Di atas ل�ى ع� 4

Kami menuntut ilmu di dalam masjid ل4م6  ن2 ن6ط4ل2ب2 ال4ع: ف
ين6ح4  
ج
د ال�م�س�

Didalam ف
ي 5

Betapa banyakamalan yang kecil 
menjadi besar nilainya disebabkan oleh 

niat

م�ل ر$ب ه2 الن:0يDةع� 0م2 G ص6ال:حG ت2ع6ظ: Betapa 
banyak / 
sedikit

ر$ب' 6

Aku menulis pelajaran dengan pena ر4س Dبك6ت6ب4ت2 الد ل�م� 
ال�ق� Dengan 
ا�ل�ب�اء$ – ب 7

Umar seperti singa ر2  م6 دكع2 �ال�س� Seperti  ا�ل�ك�اف$ –
ك�

8

Kitab ini miliknya Muhammad ا ال4ك:ت6اب ذ6 م'د$له6 ح� 
م$ Milik 9 ا�لل'م$ –



 ل

Aku makan ikan sampai kepalanya م6ك6  Dت'ىأ6ك6ل4ت2 الس ر�أ�س
ه ح� Sampai ت'ى ح� 10

Demi Allah aku adalah seorang muslim ل:م�او : أ6ن6ا م2س4 (sumpah)  و�او
م  ال�ق�س�

و�(

11

Demi Allah aku adalah seorang muslim ل:م�الت : أ6ن6ا م2س4 (sumpah)  ت�اء
م  ال�ق�س�

ت�(

12

Aku tidak melihatnya semenjak 
seminggu yang lalu

ه2  أ6ي4ت2 ا ر6 ن�ذم6 ي6ةم$ ع: ال4م6اض: ب2و4 2 ال2س4 Sejak ن�ذ  dan م$
 م$ذ

13, 
14

Para mahasiswa telah pulang kecuali 
Muhammad

ع6 الطNلDب2  مDدخ�لر6ج6 ح6 6 م2 Selain / 
kecuali

د�  خ�ل,ع�  
dan 

ا اش� ح�

15, 
16 

dan 
17

-

2. Huruf Naashibah (حروف الناصبة)
[Hanya Masuk Pada FIIL MUDHORI MU'ROB]

menyebabkan Isim setelah nya memiliki kedudukan MANSHUUB.. (Umumnya berharokat fathah) 
Huruf hurufnya adalah : 

!!perhatikan fiil mudhari setelah Huruf naashiba menjadi MANSHUUB!!

Contoh Huruf No

Aku ingin pergi ke masjid ج:د�أذ�ه�بأ�نأ6ن6ا أ2ر:ي4د2  6 إ:ل6ى ال4م6س4 أ�ن�  1

Tidak akan sukses orang yang malas ُ� ي�ن�ج�حل�ن ل6ن2 6 ال4ك6س4 ل�ن�  2

Jika demikian, engkau akan sukses ت�ن�ج�ح إ
ذ�ن إ
ذ�ن�  3

Bersungguh-sungguhlah saudaraku, agar 
engkau sukses

د4 ي6ا أ6خ:ي4  ت6ه: ت�ن�ج�ح ك�يا:ج4 ك�ي� 4



Angkatlah suaramu, agar mereka dapat 
mendengar

ت6ك6  ف6ع4 ص6و4 الا:ر4 و� م�ع$ 
ي�س� ل�م$ ك�ي� 5

Seorang muslim tidak akan mencemooh 
saudaranya

ل:م2  ا ك6ان6 ال4م2س4 رلم6 خ� اه
ي�س� 6 أ6خ6 
د و� ح$ ل�م$ ال�ج$ 6

Janganlah kalian ngobrol hingga 
pelajaran selesai!

ا  ث2و4 Dد ت'ىل6 ت6ت6ح6 ت�ه
ي ح� ي�ن�  
الدDر4س

ت'ى ح� 7

3. Huruf Jaazimah (حروف الجازمة)
[Hanya Masuk Pada FIIL MUDHORI MU'ROB]

menyebabkan Isim setelah nya memiliki kedudukan MAJZUM.. (Umumnya berharokat sukun). Ada dua 
jenis huruf Jaazimah : yaitu 
-huruf jaazimah yang menjazm kan 1 fi'il dan
-huruf jaazimah yang menjazm kan 2 fi'il

a. huruf jaazimah yang menjazm kan 1 fi'il:
-perhatikan fi'il setelah hurf jazimah yang menjadi MAJZUM-

Contoh Huruf No

Zaid tidak hadir dalam kajian ض$ر ل�م ل:ي4مي�ح� ي4دX ف:ى الت6ع4 4 ز6 ل�م� 1

mereka belum hadir ا ل�م'ا و� ر$ ض$ ي�ح� ل�مPا 2

Apakah kamu tidak tahu bahwa bahasa 
arab itu sangat berfaedah?

ل�م أ�ل�م ب:يDةت�ع� ر6 4 أ6نD اللNغ6ة6 ال4ع6  
ةX ؟ ي4د6 ف: م2

أ�ل�م� 3

Hendaklah tuan rumah itu menghormati 
tamunya

ر
مل 4 ص6اح:ب2 ال4ب6ي4ت: ض6ي4ف6ه
ي$ك� ر ل�م$ ال�م� 4

Janganlah kalian menyembah patung-
patung!

وا ل ب$د$ ات�ع� ن6ام\ ي�ة$ أ6ص4 
ل� الن'اه 5

b. huruf jaazimah yang menjazm kan 2 fi'il:
-perhatikan fi'il pertama & fiil kedua setelah hurf jazimah yang menjadi MAJZUM-



Contoh Huruf No

Jika engkau bersungguh-sungguh niscaya 
engkau akan sukses

ت�ه
د إ
ن ت�ن�ج�ح ت�ج� إ
ن�  1

Barangsiapa yang menanam, ia akan 
menuai

ر�ع م�ن ص$د ي�ز� ي�ح� م�ن� 2

Amalan apasaja yang engkau lakukan, 
niscaya ia akan dicatat

م�ل م�ا م6لG ت�ع� ي$ك�ت�ب4 م:ن4 ع6 ا م� 3

Buku apasaja yang engkau baca, tentulah 
ia akan bermanfaat

ا م� ر�أ م�ه� ف�ع4 م:ن4 ك:ت6ابG ت�ق� ي�ن� ما م�ه� 4

Kapansaja engkau kembali, aku akan 
kembali

أ�ر�ج
ع ت�ر�ج
ع م�ت�ى م�ت�ى 5

Kapansaja Muhammad pergi, saya akan 
pergi

ه�ب أ�ي'ان مDدX ي�ذ� ح6 أذ�ه�ب4 م2 أي'ان� 6

Kemana saja engkau melarikan diri, akan 
kutangkap

ر$ب أ�ي�ن أ�ق�ب
ض ت�ه� أ�ي�ن� 7

Kemana saja engkau pergi, aku akan ikut ا م� ي�ث$ ه�ب ح� أ�ت'ب
ع ت�ذ� ا م� ي�ث$ ح� 8

Bagaimana saja        engkau duduk, begitulah 
aku akan duduk

ا ل
س ك�يف�م� ل
س ت�ج� أ�ج� ا ك�ي�ف�م� 9

Ayat apasaja yang engkau baca, engkau 
akan diberi pahala

اي6ةG أ�ي ر�أN ء6 ت$ؤ�ج�ر ت�ق� أ�ي\ 10

Semoga yang sedikit ini bermanfaat

Sumber : 

ر في الفعال و السماء و الحرف (Muyassar fiil af'aal wal asmaa' wal ahroof) الميس0
badaronline.com

http://badaronline.com/

